
      ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU 
               CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION 

Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu, zapsaný spolek                                                                  info@cwwf.cz 
Zátopkova 100/2, P.O.BOX 40, 160 17 Praha 6 - Strahov                    www.cwwf.cz 

 

ZÁPIS  

Z  VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek,  15.2.2018 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák 
Jan Danihelka 
Zdeněk Nečas 
Lukáš Hořký 
Linda Kölblová  
Petr Marek 
 

Hana Ledvinová 
 

Lucie Albrecht – generální 
sekretář 
Ivo Starka -  předseda kontrolní 
komise 
Jakub Tománek -  člen kontrolní 
komise 
Jindřich Havlík - člen kontrolní 
komise 

 

Program 
 

1) Příprava VH ČSVLW 2018 

2)Registrace klubů a závodníků na rok 2018 

3)Návrhy směrnic pro VH ČSVLW 

4)Dotace MŠMT 

5) Soutěže ČSVLW 2018 

1) Příprava VH ČSVLW 2018 
 

Valná hromada ČSVLW se bude konat 16.2.2018 od 13.00, ve středisku vodního lyžování  

na Křenku. 

Pozvánka a mandátní lístky byli rozeslány. 

 

2) Registrace klubů a závodníků na rok 2018 
 

K dnešnímu dni se registrovalo 21 klubů s 810 členy a 185 závodníky. 
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3) Návrhy směrnic pro VH ČSVLW 
 

VV ČSVLW schválil návrh směrnic :  

Hodnocení výkonnosti 

Ekonomická pravidla 

Pravidla financování 

Výjezdy 

Sportovní centra mládeže 

Interní ekonomická pravidla 

 

Směrnice jsou přílohou zápisu. 

 

4) Dotace MŠMT 
 

Dnes bylo do systému MŠMT nahráno a současně poštou odesláno vyúčtování dotací za rok 

2017 (Program I.,II.,IV.,V). 

 

 

5) Soutěže ČSVLW 2018 
 

O pořádání mistrovských soutěží ČR ve vodním lyžování nakonec projevil zájem pouze klub 

SK SKI Přelouč (SKP). VV ČSVLW rozhodl o pořádání AMČR a MČRJ v jednom termínu 

 (11-12.8.2018) tak, že v rámci jednoho startu závodníků budou vyhodnoceny oba závody.  

 

O pořádání mistrovské soutěže ČR ve wakeboardingu požádal Wake klub stráž (WKS). 

 

 Návrh kalendáře ČSVLW bude na zítřejší valné hromadě předložen valné hromadě.  

 

 

Příští jednání VV se koná 14.3.2017 

 

Zapsala Lucie Albrecht 
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Pokyn nastavuje systém hodnocení výkonnosti TJ/SK CSVLW. 

1. Vodní lyžování 

1.1. Hodnocení  docílené  výkonnosti  

1.1.1. HODNOCENÍ VÝKONU 

Hlavním kritériem pro hodnocení docílené výkonnosti lyžařů je výsledek v disciplíně, 

prokázaný na homologované soutěži. Výkon se ohodnotí počtem bodů samostatně pro 

každou disciplinu. Hodnotící tabulky určují minimální  a cílový výkon pro každého lyžaře. 

Pod minimální výkon se nehodnotí. Pokud lyžař startuje v soutěžích za člunem i na vleku, 

hodnotí se lepší dosažený výkon v dané disciplíně. 

 

 MUŽI  ŽENY 

TRIKY Min cíl  min cíl 

7 750 1500  500 1000 

8 1300 2000  800 1500 

9 1800 2500  1000 2000 

10 2200 3000  1400 2400 

11 2500 3500  1700 2700 

12 2800 4000  2000 3000 

13 3000 4300  2400 3400 

14 3200 4800  2800 3800 

15 3400 5200  3000 4200 

16 3600 5600  3200 4500 

17 4000 6000  3500 4800 

18 5000 7000  3700 5100 

19 6000 7800  4000 5500 

20 6500 8400  4300 5700 

21 7000 9000  4500 6000 

22-25 7500 10000  4800 7000 

26 8000 11000  5000 8000 

 

  



 
ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 POKYN 
 Hodnocení výkonnosti 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

5.1. /2 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

 

 

 MUŽI  ŽENY 

SLALOM Min cíl  min cíl 

7 6/31 3/37  6/28 6/34 

8 6/34 6/40  6/31 6/37 

9 6/37 6/43  6/34 6/40 

10 6/43 6/49  6/40 6/46 

11 6/49 6/55  6/46 6/52 

12 6/55 6/55/14  6/49 6/55 

13 6/55/16 6/55/13  3/55/18 6/55/16 

14 4/55/14 4/55/13  4/55/16 4/55/14 

15 4/55/14 4/55/13  1/55/14 1/55/13 

16 4/58/13 2/58/12  3/55/14 3/55/13 

17 1/58/12 6/58/12  6/55/14 6/55/13 

18 4/58/12 2/58/11  1/55/13 1/55/12 

19 6/58/12 4/58/11 3/55/13 3/55/12 

20 1/58/11 6/58/11 5/55/13 4/55/12 

21 2/58/11 1/58/10,75 6/55/13 5/55/12 

22-25 4/58/11 3/58/10,75 2/55/12 2/55/11 

26 2/58/10,75 1/58/10,25 6/55/12 6/55/11 

 

 MUŽI  ŽENY 

SKOK Min cíl  min cíl 

12 14 20  12 16 

13 20 30  16 24 

14 28 35  20 27 

15 32 39  22 30 

16 36 43  24 33 

17 40 48  28 36 

18 42 51  29 38 

19 45 54  30 40 

20 48 56  31 42 

21 50 58  32 44 

22 54 64  38 48 

26 56 66  40 52 
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výpočet bodové hodnoty: Rozdíl mezi cílovým a minimálním výkonem tvoří 100%=100bodů 

Docílený počet bodů se vypočítá jako poměr rozdílu dosaženého (DOS) a minimálního výkonu 
k rozdílu cílového (CÍL) a minimálního (MIN) výkonu v %, které se rovná počtu bodů. 
Tedy podle vzorce:   BODY= ( (DOS-MIN) /  (CÍL - MIN) )*100 
 
Příklady: 
1/  chlapec 16 let, výkon ve TJ  5400 b (DOS). 
MIN = 3600,  CÍL = 7100 
BODY = (( 5400 – 3600) / (7100-3600))*100= 51,43 
 
2/  muž 21 let, výkon ve slalomu 4,25/10,75 (DOS) 
    MIN = 5/58/12  CÍL = 2/10,75 
    počet bodů od MIN do CÍL = 8 
    počet bodů od MIN do DOS = 10,25 
                         BODY = (10,25/8) * 100= 128,13   

2. Wakeboarding 

1.2. Hodnocení  docílené  výkonnosti  

1.1.2. HODNOCENÍ VÝKONU 

Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti výkonů závodníků na wakeboardu/wakeskatu v dané 

sezóně je dosažená pozice ve světovém žebříčku jezdců vedeným IWWF na stránkách 

www.cablewakeboard.net ke dni  31. října dané sezóny.  

Hodnotící tabulky určují cílové a minimální očekávané umístění závodníka  v rámci světového 

žebříčku.  Pod minimální výkon se nehodnotí.  

Pro to, aby byl závodník v dané sezóně hodnocen, je povinen zúčastnit se alespoň 4 závodů 

organizovaných pod IWWF. Hodnocení v obou disciplínách (wakeboard a wakeskate) se nevylučuje. 

Pokud závodník startuje ve více věkových kategoriích, bude hodnocen v té, ve které získá lepší 

bodové ohodnocení.  

 

 Kategorie U15 

VĚK Min cíl 

12 a méně 30 15 

13 25 12 

14 20 8 

15 15 5 

  

http://www.cablewakeboard.net/
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 Kategorie U19 

VĚK Min cíl 

16 a méně 30 15 

17 25 12 

18 20 8 

19 15 5 

 

 Kategorie Open 

VĚK Min cíl 

Bez omezení 25 12 

 

výpočet bodové hodnoty: Rozdíl mezi cílovým a minimálním umístěním tvoří 100%=100bodů 

Docílený počet bodů se vypočítá jako poměr rozdílu dosaženého (DOS) a cílového umístění k rozdílu 
minimálního (MIN) a cílového (MIN) umístění v %, které se rovná počtu bodů. 
Tedy podle vzorce:   BODY= 100 - ( (DOS-CÍL) /  (MIN - CÍL) )*100 
 

Příklady: 

1/  chlapec 18 let, umístění ve světovém žebříčku: 9. v kategorii U19 

MIN = 20, CÍL = 8 

BODY = 100 – (( 9-8 ) / ( 20-8 ))*100= 91,67 

 

2/  dívka 15 let,  umístění ve světovém žebříčku: 5. v kategorii U15, 8. v kategorii U19 

U15: 100 – (( 5 – 5 ) / ( 15-5 ))*100= 100 

U19: 100 – (( 8-15 ) / ( 30-15 ))*100= 146,67 

Lepší  hodnocení vychází v kategorii U19, proto BODY= 146,67. 

3. Výkonnostní žebříčky 

 

a) Žebříčky závodníků zpracovává STK po skončení sezóny 
b) Do žebříčků se započítávají pouze soutěže uvedené ve sportovním kalendáři 

ČSVL a homologované soutěže v zahraničí viz bod d) 
c) Do žebříčků jsou zahrnuty pouze homologované soutěže včetně národní 

homologace 
d) Výsledky ze zahraničních soutěží jich se zúčastnili čeští lyžaři, při dodržení 

podmínek pro starty v zahraničí, budou zařazeny do žebříčků jen při včasném 
doručení výsledkové listiny  na sekretariát ČSVLW (1 týden po startu). 

e) Výsledky závodníka, který nebude pro danou sezónu registrován, nemohou 
být zařazeny do žebříčků výkonů pro příslušný rok. 
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f) Žebříčky VL se zpracovávají pro triky čluny a triky vleky zvlášť a pro slalom a 
skok společně pro čluny i vleky. 

g) Žebříček WB se zpracovává zvlášť pro wakeboarding a wakeskating. 
a) Žebříčky se každoročně zveřejňují ve Zpravodaji ČSVL č. 2 a na webových 

stránkách ČSVLW.  

4. České   rekordy  

a) ČSVWL eviduje rekordy ve VL v trikové jízdě, slalomu a skoku a ve WB pouze 
v kategoriích muži a ženy 

b) Rekordy se evidují ve člunovém a vlekovém lyžování a wakeboardingu 
samostatně. 

c) Český rekord lze docílit pouze na homologovaných soutěžích se stupněm 
homologace R, L nebo N , případně ** a *** 

d) VV ČSVLW uzná rekord ČR až po schválení homologace technickou komisí 
IWSF-EA. 

e) Podmínkou pro uznání rekordu je dodržení podmínek uvedených v Pravidlech 
vodního lyžování. Pro čluny pravidlo 16, pro vleky 17.   

 

5. Mistrovské soutěže  

Ohodnocení umístění na mistrovských soutěžích ve vodním lyžování a wakeboardingu. 
 
A) Mistrovství Evropy a Mistrovství světa  

Bodové hodnocení za umístění na 1. – 8. místě při počtu startujících: 
 
Počet     
Startujících 6-8 9-10 11-15 16 a více 

1. 63 75 88 100 
2. 38 50 63 88 
3. 12 25 38 75 
4. - 12 25 63 
5. - - 12 50 
6. - - - 38 
7. - - - 25 
8. - - - 15 

  
Koeficienty za umístění v jednotlivých soutěžích: 
1. Vodní lyžování: 
ME J+D 2 ME 4 
ME 21 3 MS 6 
MS J 3   
MS 21 4   
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2.Wakeboarding: 

  

ME U15 2 MS U15 3 
ME U19 3 MS U19 4 
ME OPEN  4 MS OPEN 6 

 

B) Mistrovství ČR 

Účastník mistrovských soutěží, získává v hodnocení následující body za konečné umístění v každé 

disciplíně, ve které startuje, pro hodnocení svého klubu-oddílu. 

 
Počet      
Startujících 12 a více 10 – 11 8 - 9 6-7 4 - 5 

6. 3 - - - - 
5. 6 3 - - - 
4. 9 6 3 - - 
3. 12 9 6 3 - 
2. 15 12 9 6 3 
1. 18 15 12 9 6 

 

C) Bodová hodnota 
Bodová hodnota bude každoročně stanovena rozpočtem a realizovaná podle skutečného plnění 

rozpočtových příjmů. Stanovení konečné hodnoty jednoho bodu upřesní VV ČSVL k 1. říjnu každého 

roku, na základě kterého pak bude vypočteno ohodnocení výkonnosti. 

Další podrobnosti a předpokládaná hodnota bodu viz Zpravodaj  ČSVL. 
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pd = pracovní dny 

1.1. Informace o účetnictví 

TJ/SK se při vedení účetnictví řídí zejména: 

- Zákonem 563/1991 Sb. ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví; 

- Vyhláškou 504/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví; 

- Českými účetními standardy FZ06/2004 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Pro TJ/SK účtující v soustavě jednoduchého účetnictví platí ustanovení zákona o účetnictví: 

 

Část sedmá 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

§ 38a 

Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské 

společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva 

mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., 

zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., 

pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se 

na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, 

která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003. 

 

Při účtování dotací účetní jednotky důsledně plní pokyny MŠMT, ČUS, CSVLW a RS ČUS. 

Z § 18, odst. 7 zákona o daních z příjmů (586/1992 Sb.) plyne pro účetní jednotky povinnost vést 

účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou 

předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od 

daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vykazování nákladů (výdajů). 

Ve volebním období 2013 - 2016 bude provedena revize účetnictví u každé TJ/SK - člena CSVLW 

zařazeného do financování. Žádáme proto o důslednou kontrolu a zakládání všech účetních dokladů a 

operativní evidence (členské příspěvky, evidence minut, tankování PHM atd.). 

 

1.2. Obsahové vymezení kontroly účetnictví TJ/SK 
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pd = pracovní dny 

1.2.1. Kontrola dodržování účetních zásad 

 

Oblasti kontroly: 

- existence interních směrnic (sepsat oblasti řešené interní směrnicí) 

- používání správného názvu účetní jednotky (porovnat s kopií registrace u ČSÚ nebo s výpisem 

z RES) a ostatních účetních jednotek při vystavování dokladů (např. při závodech) 

- používání českých účetních standardů a vyhlášek (prověřit, zda o nich vědí a zda je mají pro 

svou práci k dispozici) 

 

1.2.2. Kontrola plnění povinností stanovených pro SCM (u TJ/SK se SCM) 

Prověření plnění podmínek stanovených pro sportovní centra mládeže. Jedná se zejména o prověření 

rozsahu provozu centra (pokud je kontrola prováděna v době od 1. 4. do 31. 10.), jeho výbavy, 

personálního zajištění a evidence: 

- výbava centra (dostupnost pro sportovce zařazené do SCM) 

- provoz (časový režim) 

- přítomnost povinného personálu 

- vedení evidence – zda je vedena průběžně nebo kampaňovitě 

- personální a mzdová agenda trenéra (minimálně pracovní smlouva, kniha docházky, odvody 

na zdravotní a sociální pojištění, odvody FÚ) 

- vytíženost (kolik zařazených sportovců využívá SCM, kolik dalších sportovců u TJ/SK trénuje) 

 

1.2.3. Kontrola pomocné evidence 

Prověření vedení pomocné evidence v rozsahu odpovídajícímu příslušné TJ/SK. 

Jedná se zejména o níže uvedenou dokumentaci: 

- evidence členské základny a členských příspěvků 

- evidence TM 

- evidence reprezentantů 

- evidence projetých minut – po členech a po zařízeních (člunech, vlecích), ve sportovních 

střediscích mládeže je pro zařazené závodníky samostatná evidence – měsíční kniha, ta musí 

souhlasit s klubovou evidencí a navazovat na provoz člunu (vleku) 

- evidence PHM (el. energie u vleku – poměrový elektroměr) 

- u TJ/SK s motorovým vozidlem v evidenci majetku - kniha jízd (ujeté km, tankování, účel jízd) 

 

1.2.4. Kontrola dodržování zásad pro účtování o dotacích z CSVLW a RS ČUS 

Prověření správných postupů účtování dotací a jejich využívání. 
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pd = pracovní dny 

Povinnost vyplývající z dokumentů MŠMT: 

- Příjemce zabezpečí řádné a oddělené sledování poskytnutých rozpočtových prostředků 

v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 

Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

Zásady pro účtování dotací jsou zpravidla uváděny i v dopisech od RS ČUS při poskytování dotací na 

činnost a provoz. 

 

1.3. Odměny za výkon funkce 

Výše odměn za výkon funkce pro funkcionáře zabezpečující soutěže je stanovena takto: 

300,- Kč za jeden den výkonu funkce. 

 

1.4. Poskytování cestovních náhrad 

1.4.1. Úvodní ustanovení 

Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících se 

sportovní činností, s výkonem dobrovolných funkcí v rámci TJ/SK a svazu, případně souvisejících s 

jinou účastí na akcích pořádaných TJ/SK/ nebo svazem (dále jen cestovní náhrady). 

Podle směrnice se poskytují cestovní náhrady i osobám, které nejsou zaměstnanci TJ/SK/svazu. 

Směrnice se tak vztahuje na činovníky TJ/SK/svazu, registrované sportovce TJ/SK/svazu a členy 

TJ/SK/svazu (dále jen členové). 

Směrnice je vypracována v souladu s Vyhláškou MPSV č. 345 ze dne 17. prosince 2015 o změně sazby 

základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné 

ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

1.4.2. Rozsah náhrad výdajů souvisejících s činností TJ/SK/svazu 

Členům náleží příspěvek na: 

- náhradu prokázaných jízdních výdajů; 

- náhradu prokázaných výdajů na ubytování; 

- náhradu stravného při cestách; 

- náhradu výdajů při zahraničních cestách; 

ve výjimečných případech kapesné při zahraničních cestách. 

1.4.3. Výše náhrad a jejich úhrada 

 

a) Náhrada prokázaných jízdních výdajů 



 
ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 POKYN 
 Ekonomická a účetní pravidla 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

5.1. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

pd = pracovní dny 

- členům se uhradí prokázané výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus) na 

základě předložených jízdenek; 

- při použití vlastního vozidla náhrada za 1 km jízdy ve výši 

4,00 Kč u osobních silničních motorových vozidel při přepravě jedné osoby; 

5,00 Kč při přepravě dvou osob; 

6,00 Kč při přepravě tří a více osob; 

12,00 Kč při přepravě vlečného člunu; 

Náhrada za spotřebu PHM se v tomto případě neposkytuje. 

náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v prokázané výši. 

 

b) Náhrada prokázaných výdajů za ubytování  

členům se poskytne náhrada v prokázané výši (dle předloženého dokladu). 

 

c) Stravné  

členům se na území České republiky poskytne stravné v následující výši: 

78,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 

119,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; 

186,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

  

1.4.4. Výše stravného při zahraničních pracovních cestách 

     Stravné bude poskytováno ve výši, která bude stanovena vyhláškou 309 o stanovení výše 

základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016, sbírky ČUS 1/2016 

1.4.5. Výše kapesného při zahraničních pracovních cestách 

Účastníkům zahraničních cest lze poskytnout ve výjimečných případech kapesné, a to na základě 

rozhodnutí VH ze dne 30. března 2007. Kapesné lze poskytnout až do výše 40% zahraničního 

stravného. 

1.4.6. Závěrečná ustanovení 

Náhrady poskytované podle této směrnice se považují za plnění občanského sdružení ve smyslu § 4 

odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění. 
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ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 SMĚRNICE 
 Ekonomika a financování TJ/SK CSVLW 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

5.2. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

 

Obchodně citlivé  

 

Směrnice stanovuje systém financování TJ/SK CSVLW. 

1. Úvod 

Financování TJ/SK podmíněno poskytnutím státní dotace v souladu s vyhlášením programů „Státní 

podpora sportu“ pro příslušný rok, vyhlašovaném  MŠMT. 

Všechny níže uvedené příspěvky vycházejí z předpokladu zachování dotací v předpokládané výši, 

pokud budou dotace kráceny, budou zkráceny i příspěvky. 

2. Podmínky pro zařazení TJ/SK do systému financování CSVLW  

Valná hromada Českého svazu vodního lyžování (dále jen CSVLW) České republiky stanovuje pro 

zařazení TJ/SK do systému financování CSVLW České republiky následující podmínky.  

2.1. ČLENSTVÍ V ČUS  

TJ/SK musí být členem ČUS ve sportovním odvětví „vodní lyžování“ nebo „wakeboard“ (kód 41).  

2.2. REGISTRACE, POPLATKY ZA ČLENSKOU ZÁKLADNU  

Podmínkou pro přiznání příplatku je předložení registrace členské základny a úhrada poplatků za 

členy ve stanoveném termínu (dle pravidel pro registraci klubů – pokyn 3.1.).  

2.3. USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLOVÉHO PŘEBORU  

Uspořádání je povinné pro všechny registrované TJ/SK. Pro splnění této podmínky je nutná účast 

členů TJ/SK v počtu minimálně 100% členů registrovaných pro závodní činnost (zaokrouhleno 

směrem dolů).  

Účastníci oddílového přeboru tedy nemusí být registrováni pro závodní činnost, ale musí být řádnými 

členy oddílu podle upřesněného seznamu pro rok 2016 nebo přihlášeni v průběhu roku. (Z důvodu 

dosažení minimální požadované účasti je povoleno uspořádání více oddílových přeborů. Pro splnění 

podmínky minimální účasti je posuzována souhrnná účast na všech oddílových přeborech.)  

Výsledková listina musí být odeslána na sekretariát CSVLW. 

Výsledky oddílového přeboru nebudou zahrnuty do celostátního žebříčku.  

Termín pro předložení výsledkové listiny běžný rok      do 31.7.

  

2.4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNICTVÍ A POMOCNÉ EVIDENCE K REVIZI  

TJ/SK jsou povinny předložit k revizi dokumentaci v termínu a rozsahu stanoveném VV.  

 Termín pro předložení dokumentace ke kontrole revizorem CSVLW:                           Dle plánu revizí  

2.5.  VYSTAVOVÁNÍ ŘÁDNÝCH DOKLADŮ  

TJ/SK zabezpečí vystavování řádných dokladů o nakoupených sportovních, ubytovacích a stravovacích 

službách (startovné, pronájem TVZ, ubytování, stravování). TJ/SK, které nejsou samostatnými 

ekonomickými subjekty, toto zabezpečí v součinnosti s mateřskou tělovýchovnou jednotou. 
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ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 SMĚRNICE 
 Ekonomika a financování TJ/SK CSVLW 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

5.2. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

 

Obchodně citlivé  

 

Do systému financování budou zařazeny pouze TJ/SK, které splní všechny výše uvedené podmínky 

současně, bez výjimek. Proti nezařazení do systému financování nelze podat odvolání. 

3. Příspěvky klubům  

3.1. ZA UMÍSTĚNÍ TJ/SK V SOUTĚŽI „ČESKÝ POHÁR KLUBOVÝCH DRUŽSTEV“ 

Soutěž je organizována podle samostatného pokynu 7.4. Příspěvek náleží klubu, který se umístí na 1.-

3. místě a to takto. 

1. místo     15 000 Kč 

2. místo     10 000 Kč 

3. místo       5 000 Kč 

 

3.2. PŘÍSPĚVEK NA TALENTOVANOU MLÁDEŽ A ZA UMÍSTĚNÍ 

Práce s talentovanou mládeží vyžaduje zvýšenou náročnost na její přípravu s cílem plánovitého 

zvyšování výkonnosti. Měřítkem je srovnatelnost výkonů s evropskou a světovou špičkou.  

3.2.1. Příspěvek na trénink  

Příspěvek je poskytován závodníkům, kteří splní limity uvedené v tabulce níže. Výše příspěvku je 

stanovena na 4,- Kč/min. Příspěvek náleží od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke 

splnění limitu. Hlášení o odtrénovaných minutách bude předkládáno do desátého dne následujícího 

měsíce klubem, v němž byly minuty odtrénovány.  Tomuto klubu bude také vyplacen. 

 

  Chlapci dívky 

Věk triky Slalom skok triky slalom skok 

  0 - 10 let 1 200 b.     1 000 b.     

11 - 12 let 1 800 b. 4/52/18   1 600 b. 4/49/18   

13 - 14 let 2 400 b. 4/55/16 21m 2 100 b. 4/55/18 16m 

15 - 17 let 4 000 b. 4/58/13 33m 3 300 b. 4/55/14 25m 

18 - 19 let 5 000 b 2/58/12 38m 4 300 b. 2/55/13 30m 

 

3.2.2. Za umístění klubu v „Soutěži talentované mládeže do 12 let“  

Soutěž je organizována podle samostatného pokynu 6.1. Příspěvek náleží klubu, který se umístí na 1.-

3. místě a to takto: 

1. místo     25 000 Kč 

2. místo     20 000 Kč 

3. místo     15 000 Kč 
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ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 SMĚRNICE 
 Ekonomika a financování TJ/SK CSVLW 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

5.2. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

 

Obchodně citlivé  

 

3.2.3. Za výkonnost jednotlivce  

Hlavním kritériem pro hodnocení docílené výkonnosti závodníků je výsledek v disciplíně, prokázaný 

na homologovaném závodě. Výkon se hodnotí výpočtem bodů samostatně pro každou disciplínu. 

Hodnotící tabulky určují minimální a cílový výkon pro každého závodníka. Výsledek pod úrovní 

minimálního výkonu se nehodnotí. Pokud závodník startuje v soutěžích za člunem i na vleku, hodnotí 

se v příslušné disciplíně výkon, který je ohodnocen vyšším počtem bodů.  

Tabulky výkonnosti a způsob výpočtu bodů jsou pokynu 4.5. 

   Příspěvek za jeden bod je stanoven na  

    (přesná částka jednoho bodu bude dána dle skutečné výše dotací pro rok 2017) 

30,00 - 50,00 Kč 

 

3.2.4. Další příspěvky 

V případě, že Svaz obdrží více dotací na talentovanou mládež, může VV rozhodnout o navýšení výše 

uvedených příspěvků, případně o přidělení mimořádný příspěvků – na zřízení/provoz SCM, trenéry at. 

 

3.3. ZA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVCE 

Příspěvek bude přiznán dle počtu získaných bodů za umístění na národních i mezinárodních 

titulárních soutěžích  - způsob výpočtu bodů je stanoven v Pokynu 5.1 

   Příspěvek za jeden bod je stanoven na               30,00 Kč 

    (přesná částka jednoho bodu bude dána dle skutečné výše dotací pro rok 2017) 

 

3.4. ZABEZPEČENÍ REPREZENTACE  

3.4.1. Mezinárodní mistrovské soutěže 

Svaz plně zabezpečuje starty mezinárodních mistrovských soutěží na základě nominací a 

poskytnutých dotačních zdrojích. 

3.4.2. Financování reprezentace do 21 let  

Reprezentace do 21 let není zahrnuta do financování ze strany MŠMT a tedy ani Českým svazem 

vodního lyžování. Účast na mezinárodních závodech do 21 let bude organizována výhradně na vlastní 

náklady v plném rozsahu (bez jakýkoliv kompenzací, mimo příspěvku za výkonnost 3.2.5.) 
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ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 
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účinnosti 

 

 SMĚRNICE 
 Ekonomika a financování TJ/SK CSVLW 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

5.2. / 1 
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Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

 

Obchodně citlivé  

 

3.5. PŘÍSPĚVEK NA USPOŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ  

 

Příspěvek na uspořádání homologovaného závodu talentované mládeže. Příspěvek se vyplácí u 

závodů, kde je alespoň 50% účastníků do 19 let včetně . 

 Počet bodů přidělených za jednu disciplínu pro jednotlivé úrovně závodů (dle náročnosti jejich 

uspořádání). 

Homologace Počet bodů 
Vodní lyžování Wakeboard 
RL *** mezinárodní 8 
N **  mezinárodní 5 
NH **národní/*mezi národní 3 
Zvláštní závod pro závodníky do 12 let  4 

 

*** národní závod je pouze MČR, které je financováno jiným způsobem 

Podmínkou pro přiznání bodů je účast alespoň 10 závodníků (dle výsledkové listiny) v dané disciplíně. 

Hodnota bodu je předběžně stanovena na 1000 Kč/1 bod a bude upřesněna dle skutečné výše 

přiznaných dotací. 

Skutečná výše příspěvku zaslaná klubu bude snížena o částku homologačního poplatku, kterou Svaz 

zaplatit za homologaci přímo IWWF. 

Dodatek – upozornění  

Vzhledem ke změně pravidel financování  závodníků ze strany MŠMT, kdy je za závodníka uznán jen 

závodník, který absolvoval alespoň 4 závody doplňuje VV výše uvedená pravidla o následující: 

Podmínkou vyplacení příspěvku dle odstavců 3.2.1, 3.2.3 a 3.3. je start závodníka na alespoň 4 

závodech v dané sezóně. U zahraničních závodů je podmínkou i doložení výsledkové listiny dle 

pravidel pro starty v zahraničí. 

 

4. Příspěvky závodníkům 

 

VV může rozhodnout o vyplacení odměny za výjimečně dobré umístění reprezentanta na 

mezinárodní titulární soutěži. Celková částka určená na odměny se mezi odměněné reprezentanty 

rozdělí podle získaných bodů za umístění stejně jako v 3.3. 

Částka poskytnutá odměněnému reprezentantovi bude snížena o daň z příjmu, pokud se z ní odvádí. 

 



 
ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 POKYN 
 Organizační zajištění zahraničních výjezdů 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

7.6. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

pd = pracovní dny 

Směrnice stanovuje pravidla pro organizaci výjezdů na zahraniční titulární závody.  

1. Organizace výjezdů 

Výjezd na zahraniční titulární závody schvaluje VV ČSVLW na základě nominace závodníků. 

Organizační zajištění zastřešuje sekretariát ČSVLW. 

VV schválí rozpočet na úrovni jednotlivých výdajových položek (ubytování, doprava). 

VV při schvalování výjezdů určí osobu zodpovědnou za realizaci celého výjezdu, za jeho vyúčtování a 

za dodržení schváleného rozpočtu. Případné neočekávané výdaje v průběhu výjezdu konzultuje 

s ekonomem svazu. 

 

2. Zásady pro výjezdy 

• Závodníkovi je zajištěna / hrazena doprava z místa trvalého bydliště nebo z místa jiného 

trvalého pobytu (místo studia, práce). O proplacení dopravy z jiného místa než místa 

trvalého bydliště rozhodne VV. 

• Pokud závodník chce cestovat jinou než přímou trasou, bude mu doprava uhrazena pouze do 

výše standardních nákladů pro přímou cestu. 

•  Závodníkovi je zajištěn standardní trénink (familirization)  

  

3. Zálohy a doklady o úhradě 

 

Pokud si závodník vyžádá zálohu na úhradu nákladů je povinen je vyúčtovat na sekretariátu 

ČSVLW nejpozději do 15 dní po skončení závodu.  

Ke každému výdaji je závodník povinen si vyžádat doklad a jeho originál předat do 15 dní na 

sekretariát ČSVLW. 

Pokud nebude jakýkoli výdaj vyúčtován (včetně doložení originálu dokladu) do 15 dní, nebude 

závodníkovi uhrazen. 

Dokud závodník nevyúčtuje všechny poskytnuté zálohy, nebudou mu poskytnuty žádné další 

finanční prostředky (včetně příspěvků na přípravu). 

 

 



 
ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A 
WAKEBOARDINGU 

Datum 
účinnosti 

 

 SMĚRNICE 
 Zřizování a provoz sportovních center mládeže 

1.3.2018 

Číslo / Verze 

7.6. / 1 

Schváleno VH 

Platí pro VL-C VL-V WB-C WB-V   2018 

 

 

Obchodně citlivé  

 

Směrnice stanovuje pravidla pro zřizování a provoz sportovních center mládeže. 

1. Všeobecná ustanovení 

Zásady pro činnost Sportovních center mládeže (SCM) vycházejí ze zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, usnesení vlády č. 718 ze dne 14.7.1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní 

sportovní reprezentace včetně systému výchovy sportovních talentů. 

Činnost sportovních center mládeže je v ČSVLW zabezpečována prostřednictvím jeho členů – 

klubů/oddílů. 

Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných 

sportovců. 

V případě pozitivního dopingového nálezu u sportovce SCM zařazeného do reprezentačního družstva 

bude příslušné TJ/SK stanoven postih vycházející s platných pravidel pro tyto postihy. 

2. Zřizování Sportovních center mládeže 

O zřízení sportovního centra mládeže rozhoduje VV ČSVLW svým usnesením.  

SCM jsou zřizována pro 5 až 12 sportovců do 19 let  v rámci TJ/SK na základě předloženého projektu 

pro celé období provozu SCM v daném roce. 

Projekt zejména obsahuje: 

- Umístění SCM 

- Zajištění služeb pro  provoz SCM (ubytování , strava, řidiči/operátoři, údržba) 

- Personální zajištění tréninku (trenér, pomocníci) 

- Vybavení pro přípravu ve vodním lyžování/wakeboardingu 

- Vybavení pro ostatní komplexní průpravu – kondiční příprava, regenerace 

- Způsob zabezpečení ubytování a stravování sportovců a dalšího personálu SCM 

- Počet sportovců zařazených v SCM a jejich seznam 

- Rozpočet nákladů pro jednoho sportovce na jeden tréninkový týden obsahující: 

o Ubytování neděle – pátek 

o Stravování neděle večeře – pátek oběd 

o Trénink:  5 x 30 minut VL / 5 tréninkových dní WB  

Žadatel o SCM musí zabezpečit minimálně 

- Provoz centra od 1.4. do 15.10. v daném roce 

- Provoz člunu/vleku  minimálně 8 hodin denně  

- Trenéra (s uzavřenou smlouvou) nejméně na 4 měsíce 

- Ubytování a stravování sportovců v blízkosti SCM 

- Vybavení pro sportovní přípravu na suchu i na vodě 

- Videozáznam jízd a možnost rozboru jízd pořízených dle požadavků trenéra nebo VV ČSVLW 

- Zabezpečení mimosportovní činnosti sportovců (v případě nepříznivého počasí) 
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VV ČSVLW bude sledovat provoz SCM a v případě zjištění nedostatečného personálního nebo 

technického vybaven vyzve provozovatele k odstranění nedostatků do stanovené lhůty. Pokud 

nebudou nedostatky odstraněny, může VV ČSVLW zastavit provoz SCM. 

3. Organizace, činnost a řízení SCM 

 

Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá TJ/SK u které je SCM zřízeno a vytváří pro něj 

odpovídající materiální, technické a personální podmínky na základě smlouvy uzavřené s ČSVLW. 

Statutární zástupce TJ/SK provozující SCM odpovídají za dodržování pracovní kázně trenéra 

odměňovaného z prostředků na činnost SCM a vedení předepsané sportovní dokumentace. Kontrolní 

funkci plní Kontrolní komise ČSVLW a pověřený zástupce VV ČSVLW. 

SCM zabezpečí evidenci přítomnosti sportovců a evidenci tréninků po jednotlivých disciplínách. 

Evidence bude měsíčně uzavírána a souhrnné hlášení o činnosti podepsané trenérem a statutárním 

zástupcem TJ/SK bude zasláno na sekretariát ČSVLW do 10. dne nadcházejícího měsíce. 

Provozovatel kteréhokoli SCM umožní manažerovi reprezentace provést fyzické testy jednou na 

začátku sezóny a jednou po jejím skončení. Testů se účastní sportovci zařazení do všech SCM. 

Hodnocení činnosti SCM provádí VV ČSVLW jedenkrát ročně. Zprávu o činnosti SCM zpracovává 

manažer reprezentace příslušného sportovního odvětví a předkládá ji na listopadovém jednání VV 

ČSVLW k projednání. Součástí tohoto hodnocení je schválení projektů SCM na další tréninkový rok. 

V případě volné tréninkové kapacity, která nebude využita sportovci zařazenými do SCM, bude 

umožněno její využití dalšími zájemci z řad reprezentace. 

 SCM poskytne kapacitu pro soustředění reprezentantů před klíčovými titulárními závody (ME,MEJ) 

v rozsahu maximálně jednoho tréninkového týdne. 

4. Personální zabezpečení SCM 

 

Za každodenní chod SCM je zodpovědný vedoucí SCM, kterého jmenuje ČSVLW na základě návrhu 

TJ/SK  u kterého je centrum zřízeno. 

V provozní době je trvale přítomen vedoucí SCM, trenér a řidič člunu, případně stanovení zástupci. 

Hlavní trenér může být nepřítomen (a zastupován) pouze ze závažných důvodů (účast na 

mezinárodním závodě s reprezentací). V takovém případě musí být zastoupen jiným trenérem. 

Hlavní trenér SCM musí být zajištěn nějakou formou pracovně-právního vztahu (pracovní poměr, DPČ 

atd.). Ostatní trenéři nemusí být v pracovně-právním vztahu s TJ/SK ale musí být zajištěna jejich 

dostupnost v případě potřeby. 
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5. Zařazování sportovců do SCM 

Návrh na zařazení sportovců do SCM pro příslušný tréninkový rok předkládá manažer reprezentace 

příslušného sportovního odvětví. Návrh schvaluje VV ČSVLW svým usnesením. 

Počet sportovců zařazených do SCM musí být odpovídající podmínkám SCM a projektu. 

U sportovců mladších 18ti let je pro zařazení do SCM nutný souhlas zákonných zástupců. 

Ze závažných důvodů může hlavní trenér po dohodě s manažerem reprezentace vyloučit sportovce ze 

SCM s okamžitou platností.  

6. Ekonomické a materiální zajištění SCM 

 

VV ČSVLW poskytne podporu SCM v maximálním rozsahu podle aktuálního stavu financování 

(zejména přiznaných dotací MŠMT).  

Základní rozsah podpory: 

- Příspěvek 20 000 Kč na mzdu trenéra 

- Příspěvek za odtrénované minuty/kola všech sportovců do 19ti let bez ohledu na splnění 

výkonnostních limitů (viz. Směrnice 7.2 – Pravidla financování, odst. 3.2.1) 

- Technické vybavení (člun, vlek, zařízení závodiště) – přiděluje ČSVLW podle aktuálních 

finančních možností, SCM  

- Opravy a údržba zařízení SCM, včetně náhradních dílů – schvaluje VV ČSVLW na základě 

žádosti vedoucího SCM. Předem neschválený požadavek na údržbu nemusí být zpětně 

proplacen. 

- Materiál pro sportovní činnost (lyže atd.) jsou přidělovány podle možností ČSVLW . 

Neupotřebitelné volné zásoby budou přednostně použity pro trénink v SCM. 

Vybavení poskytnuté SCM se po 10ti letech jeho používání v rámci SCM převede bezúplatně do jeho 

majetku na žádosti TJ/SK, která SCM provozuje.  

7. Zdravotní zajištění členů SCM 

 

Všichni sportovci zařazení do SCM musí nejpozději do 30.4. běžného roku doložit osvědčení o 

zdravotním stavu od sportovním lékaře.  
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pd = pracovní dny 

1.1. Obecná pravidla 

Směrnice stanovuje pravidla pro schvalování výdajů a závazků realizovaných ČSVLW. Způsob jejich 

schvalování a pravidla evidence. 

Ke každému výdaji  ČSVLW musí být k dispozici dokument (směrnice, pokyn) nebo prokazatelné 

schválení VV ČSVLW. 

1.2. Dlouhodobé závazky 

Uzavírá-li ČSVLW jakýkoli závazek ze kterého plynou opakované výdaje: 

• nájemní smlouvu, 

• pracovní smlouvu, 

• další závazky – zprostředkování služeb, podpůrné služby, 

bude taková smlouva uzavřena na dobu určitou odpovídající délce volebního období VV ČSVLW 

případně na dobu neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní dobou (bez sankcí). 

1.3. Výdaje 

 

Realizace výdajů podléhá následujícím pravidlům: 

1/ Výdaje nad 5000 Kč nebo výdaje za nákup sportovního vybavení a materiálu 

 Schvaluje předem VV ČSVLW svým usnesením a toto schválení je součástí zápisu z jednání VV. 

2/ Výdaje do 5000 Kč s výjimkou nákupu sportovního vybavení a materiálu 

 Schvaluje prezident ČSVLW.   

3/ Drobné výdaje do 1000 Kč 

Provádí generální sekretář na bez předchozího schválení. 

 

Generální sekretář předkládá všechny realizované výdaje za kalendářní měsíc předcházející jednání 

VV ČSWLV. VV vezme realizované výdaje na vědomí. 

 

1.4. Evidence sportovního vybavení  

Za evidenci sportovního vybavení zodpovídají sportovní manažeři. Nejméně jednou ročně bude 

provedena inventura skladu, kontrola výstrojních karet a předložena souhrnná  zprávu VV. 

1.5. Disponování s majetkem Svazu 

O každém disponování s majetkem Svazu (prodej majetku, bezúplatný převod, odepsání) rozhoduje 

VV ČSVLW většinou hlasů. 


